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TRA LA PARIZA

ESPERANTISTARO

Veturinte al Parizo kaj estante restonta 
tie dum kelkaj tagoj, mi volis uzi tiun oka
zon por certigi pri la viveco kaj la graveco 
de nia afero en la franca cefurbo. Do la 
unuan tagon de mia restado mi vizitis :

La malgrandan Parizan Esperantistaj'

Cu vi scias kio estas la malgranda pariza 
Esperantismo ? Ni iru al Pantheon kaj ni 
lauiru la straton Lacepĉde ; ĝi estas, ĉe la 
unuaj pasoj, mallarga strato sed, kiam ni 
proksimigas la straton Monge, ĝi plilarĝi- 
ĝas kaj inter belaj domoj Komercistaj ni 
vidas nove pentritan grandliteran skribaj on: 
Presa Esperantista Societo. Fotografajn 
el la memorinda kongreso de Boulogne, 
poŝtkartojn, broŝurojn esperantistajn oni 
vidas tra la vitraj o.

Mi eniras lavendoĉambron kaj, en franca 
lingvo mi pripetas poŝtkartojn. Junulo al
respondas min per elparolado fremda, sed, 
tuj kiam li komprenas ke mi estas esperan
tisto, li parolas Esperanton. « Permesu ke 
mi prezentas vin al S-ro de Lengyel », li 
diras. Sinjoro blondhara, ankoraŭ tre 
juna, venas tre afable ridetanta. « Senkul
pigu min, mi diras, mi tre malbone parolas 
Esperanton ĉar gis nun mi neniam paro
lis nian lingvon. — Sed mi, Sinjoro, li res
pondas, tre bone parolas ĝin, ĉar mi paro
las ĝin la tutan tagon ».

Oni montras al mi poŝtkartojn senditajn 
el ciuj landoj kaj la honoran libron de la 
Presejo en kiu, sur la unua pago nia Majs
tro, (se mi guste memoras) skribis : Vivu 
Esperanto kaj la laborantoj porĝi. Kaj S-ro 
Rektoro Boirac : Ciu homo devas havi du 
patrujojn : la sian kaj Esperantismon. — 
Mitralegetas launuajn kajerojnde la granda 
Vortaro Franco-Esperanta, revuojn, li
brojn esperantajn, cio tio-ĉi eldonita de la 
Presejo Esperantista. « Ni havas multege 
da laboro », diris al mi S-ro Mann, kiu pri 
tiuj novaj aper in ta j donas al mi klarigojn. 
Kaj mi miras ke malgraŭ mia malsperteco 
ni tre bone interkomprenas nin.

Sed tra la pordo malfermita mi aŭdas 
vocojn. <■ Kiun lingvon parolas viaj kom
postistoj ? mi demandas; la hungaran, kre
deble, ĉar tie-ĉi vi ĉiuj estas hungaraj, ĉu 
ne? — Tute ne, respondis S-ro de Len
k e i  ; mi estas hungaro, sed jen S-ro Mann 
kiu estas anglo; S-ro Fruictier kaj aliaj 
estas francoj; ankaŭe ni havas tie-ci unu 
italon kaj ĉiuj ni parolas Esperanton : venu, 
vidu, aŭskultu ». Kaj, enirante lapresĉam- 
bron mi aŭdas nian bonsonan lingvon gaje 
kaj laŭte parolata de la tieuloj. « Cu vi ne 
forgesis la sendon al X ? — Cu vi presis la 
artikolon de S-ro Y ? k.t.p. » Kaj ankaŭe 
dolĉajn infanajn vocojn oni aŭdas : ili estas 
tiuj de kelkaj geknaboj agaj nur je kvin gis 
dek jaroj kaj kiuj parolas mirinde Espe
ranton.

Mi foriras kun la du amikoj miaj, rusaj 
studantoj kiujn mi venigis kun m i; ili estas 
tre mirigitaj kaj unu efi li, kiu estas nova 
esperantisto kaj bonege komprenis nian 
tutan babilon, diregas ke Esperanto estas 
belega afero kaj ke li tuj lernos ĝin anko
raŭ pli diligente ol antaŭe. 

ĉo la kunveno de la grupo Esperantista 
Pariza.

Jam multafoje rai estis leginta en espe
rantistaj gazetoj tiun sciigon : La grupo 
Esperantista Pariza kunvenas ĉiuvendrede 
kaj estus tre felica akcepti trapasantajn 
Esperantistojn. Mi decidis uzi tiun allogan 
inviton.

Je ok horoj tridek, enirante la ĉambregon 
S'-Jacques, en Sorbonne, mi vidas S-ron 
Carlo Bourlet, la sindoneman prezidanton 
de la grupo, kiu afable akceptas la anojn 
envenantajn, iras de unu al la alia kaj vigle 
babiladas nian lingvon. Ankaŭe li havas 
por mi agrablajn vortojn kiam, parolante 
nur la duan fojon Esperante kaj iom timante

pri mia mallerteco kaj pri in alVi-vk tajoj,
mi klerigas al li la tialon de mia ĉeestado

1 tie.
Nun, alirinte la katedron profesoran (ho ! ■ 

tute ne solene !). li legas al la ĉeestantaro 
la du lastajn cirkulerojn el la Centra Ko
mitato kiujn la legantoj de Esperanto-jur- 
nalo povis legi en la antaŭlasta numero.

Poste li parolas pri la aktiva propaganda 
farata de profesoro Ostwald en Ameriko. 
P-ron Ostwald li vidis en Leipzig antaŭ tri 
jaroj; ĉe tiu terapo la tre konata germana 
profesoro estis nur ano de la ideo de inter
nacia lingvo ; jam li estis ja  opinianta ke 
Esperanto estas la plej bona solvo por ĝi,

kontas ke li estis alvokita Amerikon de la 
Harvard’a Universitato por paroladi pri 
fizika Hernio kaj ke duni sia' marveturo li 
faris en la sipo paroladon pri Esperanto. 
Plie, detalo kiun ne diris P-ro Couturat 
en sia letero al Esperanto-ĵurnalo presita 
en la antaŭlasta numero, P-no Ostvvald 
kantis kantojn esperantajn en la salono de 
la sipo ; kaj, tuj kiam lafama fizikisto estis 
alveninta amerikon, du grupoj esperantis
taj estis fondataj en Harvarcta Universitato 
kai en New-York.

Duan leteron S-ro Couturat ricevis el 
P-ro Ostwald ; en tiu letero li diras ke li 
certe traveturos Parizon ĉe sia reveturado 
al Leipzig, kredeble en la komenco de fe
bruaro. Entuziasme aprobata, S-ro Bourlet 
proponas ke oni uzos tiun okazon por ak
cepti P-ron Ost\vald ĉe granda manĝo ĉe 
kiu oni ĉirkaŭos lin per francaj scienculoj, 
eminentaj kiel li mem estas ; oni provos an
kaŭe samtempigi tion je la veno al Parizo 
de la anoj de Country Council el Londono. 
La aŭtontato de la fama germana fizikisto 
kaj de la ĉeestantaro je tiu akcepta manĝo I 
devigos la gravajn ĵurnalojn paroli pri ĝi I 
kaj estos efikega apogo por la propagando 
de nia afero.

Alian ŝatindan sciigon donas S-ro Bour
let : raporto tre elokventa estas farita al la 
urbestraro Pariza pri Esperanto kaj pri la 
utileco kiu estus ricevota de la instruado 
pri tiu lingvo en la unuagradaj lernejoj 
Parizaj.

P-ro Bourlet nur parolas en Esperanto 
pri ĉiuj tiuj temoj; li parolas flue kvazaŭ 
se Esperanto estus lia patrina lingvo ; kaj 
videble la tuta aŭskultantaro ne perdas cii 
unu vorton el lia parolado.

Nun oni laboras. Ciu, je sia vico, tradu
kas esperanton frazon de la Lectures pour 
Tous. Preskaŭe, tio ne estas tradukado sed 
legado : la plejmulto de la « lernantoj » 
tradukas rapidege. Aliparte, ili ne estas 
komunaj, tiuj-ĉi lernantoj! — la supro de 
la korbo (I) — de la parizaj esperantistoj, 
multaj jam maljunaj sinjoroj — ordenitaj
— multaj ankaŭe junuloj kaj kelkaj sinjo
rinoj. Kelkafoje tamen iu vorto, iu esprimo 
haltigas la tradukanton; preskaŭ ĉiam la 
klera profesoro tuj trovasla bonan solvon; 
kelkafoje diskutado okazas, kompreneble 
en Esperanto, kaj mi povas diregi al vi ke 
tiu diskutado estas varma kaj vigla.

En la kafejo Soufflet

Nun jam dek horojn ni havas ! Ni eliras, 
esplorante la bibliotekon logigita!! ‘en la 
vestiblo de la ĉambrego pri novaj libroj 
aperintaj. En la ĉambregon de la kafejo 
Soufflet, ĉe la unua etaĝo, ĉiuj ni supreni
ras. Oni prezentas min al la juna kaj age
ma Sekretario de la Centra Oficejo, S-ro
G. Chavet; poste li prezentas min al la 
respektinda kaj eminenta prezidanto de tiu 
oficejo, generalo Sebert, kiu bonvolas diri 
al mi kelkajn afablajn vortojn.

Sed nun, mi ruĝiĝas tion konfesi, sidig
inte ĉe la sama tablo kun S-ro Bourlet kaj 
S-ro Bricard, ekzamenisto por la politelini- 
ka lernejo, ni parolas france. Ni ne tamen 
forgesis nian aferon ĉar miaj kunparolan
toj, ambaŭ eminentaj matematikistoj, diras 
al mi la eniĝadon de Esperanto en mate
matikaj revuoj, ĝian utilecon nun kiam la 
matematikistoj preskaŭe devus almenaŭ 
koneti ĉiujn lingvojn eŭropajn kaj eĉ bal- 
daŭ la japanan T Ili sciigas min ke la bone
ga revuo Les Nouvelles Annales de Mathd- 
matiques de kiu ili estas redaktoroj kun

(i) Franca esprimo.

S-ro Laisant presas volonte artikolojn en
Esperanto kaj ke hitre grava kaj ĉiekonata 
firmo Gauthier-Villars havas la literojn
esperantajn.

Sed, apud ni estas bruna aro de gejunuloj. 
Tien mi venigis kelkajn el miaj amikoj aŭ 
konatoj, unu francinon, unu rusinon, du 
armenanojn; unu jam tre bone konas Es
peranton ; aira malmute, du tute ne : kaj 
tuj, post la interprezentado, komencas, kun 
la junuloj de la grupo, gaja babilado kaj 
senprepara kurso pri Esperanto. Miaj frem
daj amikoj precipe, tre bone komprenis 
ke al ili la plej bona kaj la plej malkara

{ero por lerni francan lingvon estas ĉeesti 
un niaj samlandanoj kurson pri Esperanto 

kaj ke ili havas tie, kaj en ĉiu kunveno es
perantista la plej bonan okazon por kona
tigi kun francoj tute akceptemaj je fremdu
loj, kiel Esperantistoj ĉiam estas.

Noktmezo! La ĉeestantaro estas tiel 
simpatia, tiel babilema kaj scivolema pri 
ĉiuj temoj ke oni ne sentis ke la horoj for
flugis. Bedaŭrante oni disigas : « Gis revi
do j ĝis revido! » Kaj, revenante hejmen, 
oni parolas tiel laŭte en Esperanto en nia 
areto ke la preterpasantoj surprizitaj tur
nas sin malantaŭen por vidi kiuj estas la 
vidindaj fremduloj kiuj parolas tiun dolĉan 
kaj nekonatan lingvon.

(Sie

Nekonata ? Ĉu vere?
La sekvinta tago, legante ian verdan li

bron (I) dum mia tagmeza manĝo en ia 
restoracio, oni vokas min : « Bonan tagon ! 
Kiom da tempo de tiani kiam mi vidis 
v in ! » Estas unu el miaj malnovaj amikoj 
kiun mi ne vidis de kvin jaroj, kiu ekparo
las al mi en Esperanto! Tuj, interdeman- 
doi pri nia farto, pri niaj aferoj; kaj sinjoro 
sidanta kontraŭ rai diras al sia najbarino:
o Ili parolas Esperanton, la novan lingvon, 
vi scias.... » Dum la tuta sekvinta posttag
mezo mia amiko kaj mi promenis babi
lante nur esperante.

Kaj kelkaj tagoj poste, petante Esperan
to-] urnalon en librovendejo, sinjoro, apud 
mi, ĝentile min sciigas enEsperanto : a Gi 
ne estas jam veninta ».

Diru, nune, ke Esperantistojn oni ren
kontos nur kunvene.

Jen tio kio precipe ekkaptis mian aten
ton. Dank’ al Esperanto ciu Esperantisto 
havas nun familion en ĉiuj grandaj urboj 
de la tuta mondo ; tiu familio havas siajn 
akcepttagojn kaj tiam la pordoj de sia sa
lono (la ĉambrego de la grupo) estas mal
fermitaj kore kaj frate al ĉiuj samideanoj. 
I lzli tiun akranton Immi imi

.iuj volas plej intime koni kaj studi enlan
dajn morojn, enlandan lingvon, enlandajn 
instituciojn, fratinoj kiuj bezonas konsi
lojn pri logado, pri vivado, pri ofico, ko
mercistoj kiuj volas trovi klientojn aŭ ven- 
dotajojn. Uzu ĝin sen timemo, sen ŝancelo. 
Vi trovos tie virojn kaj virinojn kiu ĉir- 
kaŭigos vin je sia simpatio, kiuj helpos vin 
en viaj aferoj, kiuj konigos vin je multaj 
personoj ofte eminentaj kaj utilontaj vin.

Tiujn konatojn vi revidos kredeble ian 
tagon kaj eble en tiu kongreso de Genfcve 
kiu ne devas esti nur granda sukceso por 
Esperanto, sed ankau granda internacia 
kaj frata festkunveno de la Esperantistaro. 
Kaj se vi kutimas elspezi kelke da mono 
ĉiujare dum via libertempo por vojagi, 
venu amase en la venonta somero en la ĉir- 
kaŭlandon de Genĉve. Tie vi renkontos 
multajn esperantistojn ; vi klerigos paroli 
nian lingvon kiu, tion ni ne forgesu, devas 
esti lingvo parolata kaj ne nur skribata. 
Tie ankaŭe, guante la belecon de la monta 
lando kaj ripozante, vi vivados la bonegan 
internacian liaj fratan vivadon esperantis
tara!;.

Pri tio oni certe reparolos.

(I) Ne pri Maroklando sed pri Esperanto.

DIVERSAJOJ

Al la Grupoj

Ni ricevis plie andoran kelkajn respondojn 
al nia peto, sed ni ne esperas inuite pli. 
Efektivo, Iau niaj privataj informoj, la grupoj 
kiuj no respondis, neniam respondos kaj pro 
bona kauzo : ili ne plu ekzistas, aii havas ek
ziston preskaŭ nur teorian.

Kio farigis el kelkaj famaj Grupoj, kies 
nomojn oni vidas en bona loko sur niaj 
revuoj ? Kiaj kursoj estas malfermataj 't 
Kiam oni kunvenas, kaj kiom I La sekretario
— kiam estas sekretario — ne estas tre Hera 
doni respondojn malmulte glorigajn kaj pre
feras silenti.

Male, en kelkaj urboj, la diversaj emoj de 
la propagandistoj ilin instigis formi diversajn 
grupojn kiuj Ciu siaflanke laboras energio por 
la bono de Tafero. Tiel en Tours, en Reims, 
en Lyon, kaj en multaj aliaj lokoj.

Trian kaj lastan fojon, ni petas la SS-roj 
Sekretarioj de grupoj, aŭ. Ce ilia manko iu 
ajn esperanlisto de la urbo doni al ni la jenajn 
informojn :

I» Nomo do 1’Grupo (efi se li Ceste ekzisti) ;
2" Uato de fondo ;
3* Nombro de membroj;
4° Adreso de la Sekretario ;
5° Nombro de kursoj ;
6» Cu la grupo estas filio de alia Societo :
Ni publikigos, sub nomo de Mortintaj Gru

poj, la nomojn de la nerespondintoj.

La “Daily News" kaj Esperanto

i Jan. 1906.
Eble kelke da statistikoj, pri Ia esperantaj 

artikoloj, kiuj dum pli ol tri monatoj aperis, 
preskaŭ seninterrompe, en la Daily itews, 
Interesus la legantojn de tiu antaŭema jur

oni memoras, ke la unua enpresiĝo okazis 
Ia 21-an de Septembro lasta ; tlo estas, ke de 
tiam 87 tagoj pasis. En Ciu tago, krom kvar, 
artikoloj diverslongecaj aperis, en la unuaj 
okazoj dulingve. La nombro da linioj enpre
sitaj estas 2.710, da vortoj Clrkaŭ 24.390. Se la 
tuta esperantajo estus presita sur unu nume
ro de la Dalli/ News, Ia spaco okupita estus
io kolonoj, au 2 1/2 pagoj. Kiel oni povus su
pozi, la vidigo de tiuj artikoloj kreis multe da 
scivolo interla ordinara legantaro de la jur
nalo, kaj la nombro da demandoj pri la lingvo 
estas miriga. Kompreneble, kiel rezultato, la 
demandantoj grandanombre aligis al nla ho
norinda ideo, kaj farigis fervoraj kunbatalan
toj, forte kaj sencese laborantaj pro la divas
tigado do la entrepreno, kiu povas nur alporti 
bonon al la homaro.

Jen trovigis bona okazo por proponi espri
mon de granda danko al la estimata redaktoro 
de la DaiUj Ne\vs. pro la granda servado kaj 
sindono tiamanlere montrataj. Oni devas me
mori, ke tiu Jurnalo estas la sola on la mondo, 
kiu vere kaj praktike subtenadis nian aferon, 
kaj estas nun oportune esprimi la esperon, 
ke la Dailij Neus ricevos plene meritataj 
sukceson kaj prosperecon dura la jaro jus ko
mencanta. Longe vivu la Daily ,Vews kaj Es
peranto kune.

HAROLD OLEGG, F.B.E.A.

La Brita Esperantista asocio estas Ciam 
tre kontenta ricevi artikoletojn por la Espe
ranta rubriko de Dailtj News. La dirita jur
nalo petas, ke la verkajetoj no enhavu pli ol 
300 vortojn ; ili povas trakti pri kla ajn temo, 
sed devas esti novajoj, nuntempaloj, kaj no 
nur literaturajoj. Nenia pago, sed la redakcio 
promesas sendi al Ciu verkinto ekzempleron 
de la jurnalo enhavantan lian verkajoj Oni 
estas petata sendi Cion rekte al : S-ro S. Ni- 
choll, 9, Throgmovton avenue, London, E. O.

Peto pri dokumentoj

La grupo de Halle (Saale) en Germanujo kaj 
germana grupo de Brŭnn, en Moravio, dezi
ras fondi bibliotekon kaj esperantan ekspo
zicion. Por tio ili petas ke oni bonvolu sendi 
al ili disponeblajn dokumentojn (libroj, gaze
toj, afidoj, prospektoj kaj ilustraj poStkartoi el 
Ciuj landoj).

Adresoj de la sekretarioj: Halle (Saale) 
Esperantisto n-ro 9.819. — Brŭnn (Moravie) 
S. Karlo Steier, Rathaŭsgasse, I.

Novaj Gazetoj

Ni ricevis la unuan numeron de Ia Unua 
Paso, belete litografita literatura revueto tute 
en esperanto bone redaktata. Ni estas tre feli
caj vidi ke bulgaranoj tiel multaj skribas klare 
kaj ofte elegante nian lingvon,
o * ‘.'."T1 a! s ’ro Petkov, 26 San Stefano, 
Solta, Bulgario (Jara abono : 3 fk.).



E S P E R A N T O

Ankan el Bulgarlando oni anoncas al ni bal- 
daŭan naskigon de propaganda gazeto en 
lingvo bulgara. Ni senpacience atendas gin 
por priparoli la aferon.

lin tiu lando naskis antaŭ kelkaj jaroj nia 
unua llustrita Revuo : Rondiranlo. La kolekto 
trijara de tiu revuo, direktata de nla senlaca 
samideano bulgara OrkSkov estas vere kon- 
scrvindajo, pro la intereso de rte oto kaj 
beleco de 1'ilustrajoj. Malfelica la revuo pri
tra .tis tro diversajn temojn : literaturo, in
formoj, gramatiko, propagando, ktp. gi kon
kurencis kaj estis konkurencata de diuj allaj 
esperantaj revuoj kaj pro tio fafis, malgraŭ la 
penoj de gia fondinto.

NI esperas ke la nova revuo scios eviti tiun 
dangeran, sin apartigi en speciala fako, kaj 
tiel sukcesos en sla propaganda entrepreno, 
por la bono de la Bulgaroj kaj de I Espe

r u  turni por gi al S. N. ICovaCev, 40 Kara- 
velov, Sofia, Bulgarie.

u Tra la Blondo »

geinstruantoj.
Premio 100 frankoj mone estos donata al la 

gajninto de Tkonkurso.
La 6* numero estas plene.lnternacia kaj 

montras tion, klon povas liveri Esperanto 
lerte uzata en redaktado de Internacia revuo ; 
en gi oni povas ja legi artikolojn pri : la nor
vego BjOrnstjerne BjOrnson, de Norvego; U 
sangaj manifestacioj en Praha, de Bohemo; 
la politikaj rilatoj en Hungario, de Hungaro ; 
la Nov-Zelandaj « lutbol-istoj » en anglujo de 
Anglo; la Islandana poeto Mathias Joehums- 
son, de Nlandano ; Leo Tolstoj, de Huso ; la 
Hispano Francisko Navarro Edesma, de His-

Interesa artikolo pri la famaj franoaj fabri
kejoj « Creusot», de Franco, kaj grava rakonto 
pri belga lnstituto por surd-mutuloj; nepre
sita novelo de F-no Oxenford pri la malnovaj 
anglaj kutimoj, desegne ilustrita, plenigas tiun 
numeron en kiu, kiel oni povas gin vidi, Ciuj 
artikoloj estas verkitaj de kompetentuloj au 
anoj de ('landoj aluditaj, kaj akompanataj de 
multaj ilustrajoj.

Al klo taŭgas esperanto

En la kongreso de Boulogne, S-ro Saquet 
parolis kun s-ro Jamln de Bruxellespor sciigi 
pri la sonorilaroj belgaj ludataj de artisto. 
Tiu ĉi adresis lin al nia bonega kolego Van 
1'eteghen de Malines, prezidanto de la Krupo 
tiea, kin skribis al la petanto veni, kaj li aŭ- 
d Igis la mirindan artiston Oenijn, kaj vizitigis 
Ciujn kuriozajn de tia bela urbo. S-ro 8aquet 
estas tre danka al ili.

D. S.

El Tours

En lasta numero de I 'Esperanto ni relevas 
artikolon pruntitan el Revuo .Mame koncer
nante vivemon de la lingvo internacia.

Sajnas ke tiu revuo estus felica vidonte 
malperi tiun lingvon ; sed ni, ni faras Ciujn 
niajn penojn por propagandi gln.

Por ankorau pli vidigi tian malsincerecon, 
ni intencas krei grupojn en Cirkauajo de 
Tours mem, Car ni pensas kaj kore ni deziras 
ke unu tago venos, kiam la interkompreneblo 
estos la komenco de temparo pacema kaj 
homara inter Ciuj popoloj.

^rupo de VEstonio internacia,
G. Loison.

ONI POVAS AĈETI LA  GAZETON

E S P E R A N T O
en d iu j stac idom oj fra nc a j k a j sv isa j

Esperantista Societo 

de Francaj Edukistoj (E. S. F. E.)

Ni publikigas la unuajn rezultatojn de la 
statistika esplorado farita pri la nombro de 
la esperantistaj edukistoj en Francigo, parte 
laŭ la sciigoj — bedaŭrinde tro malmultaj
— senditaj al la organizantoj de la E. S. de 
P. E., parte laŭ la lasta eldono de Tut
monda Jarlibro Esperantista.

Oni kalkulas ĝis nun pli ol mil (ĝusta- 
nombre 1049) edukistojn t. e. profesorojn 
kaj instruistojn, en Francujo aliĝintajn al 
Esperanto. La Akademio de Dijon tenas la 
unuan lokon per 244 kaj en ĝi la departe
mento Yonne (96), kiun sekvas tre proksi
me la dep. Cote-d’Or (88). Due venas la 
Akademio de Lille (167); trie la Akademio 
de Paris (120), en kiu 4 departementoj 
Seine-et-Oise, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, 
kaj Loiret liveris cu nur unu cu nenian 
nomon. Besamjon kaj Lyon okupas kune la 
kvaran lokon (80). Poste venas Bordeaux 
(58), Grenoble kaj Rennes (42), Nancy (38). 
Caen (35), Cliambery (31), Montpellier kaj 
Toulouse (24), Clermont (22), Poitiers (21), 
Aix (19). Ni ne ankoraŭ faris esploradon pri 
la Akademio de Alger.

En kelkaj Akademioj, same kiel en la 
Akademio de Paris, oni trovas departemen
tojn, kie estas, almenaŭ sajne, nenia au 
preskaŭ nenia Esperantista edukisto, ekz. 
en Ak. Aix: Corso kaj Vaucluse (0); Ak. 
Bordeaux: Landes (0), Dordogne (I); Ak. 
Caen: Calvados, Manche (I), Orne, Sarthe 
(1-2) ; Ak. Clermont: Allier, Cantal (0), 
Corrĉze, Creuse, Haute-Loire (I); Ak. 
Montpellier: Lozere (Ol, Gard (I); Ak. Ren
nes : Ille-et-Vilaine, Ĉ6tes-du-Nord, Mayen- 
ne, Morbihan (0) ; Ak. Toulouse: Lot, 
Tarn (0), Ariĉge, Aveyron, Gers (I).

N i petas, ke oni sendu kiel eble plej frue 
sciigojn al la sekretario, P-ro Lambert, IO, 
rue Berbisey, Dijon.

N OTOJ DE L’A D R IIN IST RA N T O

AL NIAJ BON VOLAJ KUNREDAKTANTOJ

Neniam sendu al ni gramatikajn, litera
turajn aŭ sciencajn artikolojn; ni ilin 
resendus tuj al respondaj revuoj.

Neniam sendu al ni versojn. .
Neniam skribu en Esperanto raporton 

pri propagandaj festoj, konferencoj, ke. 
en franclingvaj landoj : ni ĝin tradukus 
france.

Neniam skribu en franco artikolojn pri 
malfacilaĵoj en nia afero : generale skribu 
en Esperanto cion, kio rilatas la tutmondan 
publikon kai internacie interesan. ' Vi 'S

Neniam skribu sur ambaŭ flankoj de la 
papero, sed ĉiam nur sur unu.

Neniam malkontentiĝu se artikolo via ne 
estas presata : la presarto havas raciojn, 
kiujn la rezono ne komprenas.

AL NIAJ KOLEGOJ

Okazas ofte, ke legantoj postulas de ni

Srovas numeron de gazeto ia. Por plia rapi- 
eco ni sendas unu el niaj kolektoj kaj tiel 

okazas mankoj en tiuj ĉi. Ni tre petas niaj 
kolegoj ilin plenigi sendante al ni la ĉi-sube 
montritajn ekzemplerojn :

Lingvo Internacia : 13, 18, 24.
Internacia Scienca. Revuo : 1,2, 3,4, 5,

9 et 12.
Ruslanda Esperantisto: 5.
Suno Hispana : 13, 14, 16, 24.
Svisa Espero : 2, 3, 4, 5.
Juna Esperantisto (1905) : I, 2, 3, 4.
Belga Sonorilo : 36.
Tra la Mondo : 2.
Antaŭen Esperantistoj : ni nur havas la 

numerojn 12 kaj 28.
Ni memorigas al niaj kunfratoj, kiuj 

akceptis la duopan interŝanĝon ke ili devas 
sendi unu ekzempleron al Ta Redaktanto, 
kai aliun al la Administranto.

Ni devos ĉesigi la sendadon al tiuj, kiuj 
ne konformigas al ĉi tio.

AL KELKAJ GRUPOJ

Ni iafoje ricevas de kelkaj grupoj peton 
pro pli facilaj kondiĉoi de akiro de la gaze
to, tial ke, diras la sekretario, nia grupo 
estas tre rica, devante sendi la plimulttonuauioui: uua. ucvmire seuui ia 
el la kotizaĵoj al ia centra Societo.

Estas tute neeble al ni nin okupi pri tiaj 
detaloj. La rilatoj aŭ nerilatoj de niaj 
klientoj kun alia societo estas neniel nia 
afero. Niaj prezoj estas kiel eble plej mal
karaj kaj ni ne povas favorigi je niaj elspe
zoj organizacion kiu neniel rilatas al ni.

Nur ni povas konsili al tiuj grupoj sin 
turni al la centra Societo al kiu ili sendas 
sian monon, kaj, se tiu Societo kontraktas 
kun ni gravan aceton de gazetoj, ni estos 
tre felicaj fari al ĝ i kiel eble plej profitajn 
kondiĉoj.

Administranto.

A — Ha! oni havas la vidon sur muro!
i Estas belete.
| Kelnero. — La vido estis tre bela antaŭ du 
I jaroj, kaj gi estus ankoraŭ, se la najbaro ne 

kaSus gin per muro.
I A. — Nu, ni devas kontentigi. Cu ne estas 

sonorilo en la Cambro? 
j Kelnero. — Jes (pardonu); estas unu apud
I la spegulego.

A. — Sed kie estas U Snuro ? Mi ne vidas 
gln.

Kelnero. — Vere! vi estas prava. La dika 
vendisto de ligno versajne rompis gin.

| B. — Nin ne interesas scii kiu gin rompis ;

A. — Cu laĵpordo bone flosigas ? Mi ne vidas 
riglilon senriskigan.

Kelnero. — Gi ne estas bezona ; vi logas Ce 
honestaj homoj-

I A. — Estas tre bone; tamen venas tien d  
ijn vi ne konas.

__  Venas nur honestuloj.
Tion oni nomas i,mirinde respondi. Mi 

estas certa ke oni bruligis artan fajrajon je 
l'taeo de via naskigo.

Kelnero. — Mia lido I mi ne scias gin ; sed 
Ciuj diras kiel vi. Estas komike, ja!

B. — Alportu al ni fregan akvon, sapon kaj 
laktukojn.

Kelnero. — La servistino baldaŭ alportos 
Cian tion.

A. — Tiuj littukoj [estas jam uzitaj; mi vo
las aliajn.

B. — La miaj estas malsekaj.
A — Ml bezonas unu trakusenon kaj du 

kapkusenojn ; mi ne povas dormi kiam mi ha
vas la kapon tro malalte.

B. — Tiu Ci litokovrilo estas malpura ; Saj
nas al mi ke mi vidas sur gi postesignojn de 
cimoj kaj de puloj.

Kelnero. — Ha ! pri tio, ne! Mi certigas vin

t: A. — Metu unu noktolampon aŭ alumetojn 
sur mian noktotablon.

B. — Morgaŭ je la sesa guste vi alportos al 
ni kafon kun lakto kaj bulkojn.

Esperanto-ĵurnalo.

L E T E R F A K E T O

Al S-roj G. en Rouen, R. en Lille. Ansta- 
taŭ disputadi, sen espero de rezultanto, pri 
gramatikaj temoj en jurnalo, estas preferinde, 
ml opinias, sin turni al la Komitato Lingva, 

Adreso : Esperantista oficejo. Komitato 
Lingva, 51, St. Clichy. Paris.

Eadministranto de Esperanto sendas siajn 
plej korajn salutojn al la Samideanoj kiuj 
sendis al li vizitkarton por novjaro. Kvankam 
tre dankante ilin pro tiu signo de amikeco, li 
ne povas al Ciuj respondi aparte : ili estas 
troi Plie estas facile kalkuli ke, tiuj Ci sendoj 
reprezentas, multiplikataj per la nombro de 
1'sendanioj, valoron ne malŝatlndan, tute sen-

Erolita elspezataj kaj kiu havus multe pli 
onanlokon en pli urgaj uzoj.

BIBLIOGRAFIO

Dehtriope! — Unuakta salona komedio tra
dukita de Grafo Albert Gallois. (Prezo 80 cen
timoj afrankite, Ce la tradukinto en Rlonula- 
to, provinco de Modena, Italujo).

Ciu konas la superstiCon pri la nombro dek
tri. Tiu Ci komedio estas tondita sur ĝi. Du 
gemastroj invitis gastojn por vespermangl. 
Sed jen, ve I diversaj kauzoj faras ke Ia nom
bro de l'mangontoj estas Ciam dektri. Kaj la 
mastrino svenas pro malespero. En fine la 
afero arangigas, kiel en Cia komedio.

Tre vigla, la komedio estas ankaŭ tre bone 
esperantigita. Gi povas bone utili por la kun
venoj esperantistaj.

E K Z E R G O J

L A  H O T E L O

B. — Kelnero, donu al ni tuj du Cambrojn 
kaj du litojn.

Kelnero. — Penu eniri por unu minuto en 
la salonon. Alvenis hodiau tiom da homoj, ke 
mi ne scias Cu restas ankoraŭ du Cambroj 
neokupitaj.

A. — Iru (por) vidi — Tiu salono estas tre 
pura; se Ia cetero estas en rilato, ni ne mal
bone tralis.

Kelnero. — Mostoj, ml havas proponi al vi 
nur unu Cambron kun du litoj (au Cambron 
dulitan}.

B — En kioma etago estas tiu Cambro ?
Kelnero. — En la tria.
A. — Estas Iom alte; sed oni devas akcepti 

tion kio okazas.
B. — Mi ne rigardas multe pri la Cambro, 

se nur la lito estas bona kaj so oui povas tie 
dormi trankvile.

A. — Kia (aŭ kioma) estas gia prezo t
Kelnero. — Kvar markoj dutage.
A. — Enhavante la servopagon ?
Kelnero. — La servo estas pagota aparte.
B. — Konduku nin tuj tien kaj igu porti 

niajn pakajojn.
Kelnero. — Cu "Ia Mostoj volas enskribi 

siajn nomojn sur la registro t
A. — Tre volonte — Oni demandas sur tiu 

papero nian kvaliton. Ml metas « esperantis-

Kelnero. — Ml ne konas tiun titolon.
B. — Tio ne estas grava. Supozu ke tio si

gnifias « kavaliro de la unulingva multaling-

POSTULUI POSTULU! POSTULU I

* ESPERANTO *
en ĉ iu j lib re jo j k a j ĵu rn a le jo j.

P O R  P R O P A G A N D O

NI havas kelkajn nevenditajn numerojn 
resenditajn de la vendistoj kaj tenejistoj. Tiuj 
ekzempleroj estas ne tre freSaj. iom navigintaj 
au makulata!, sed ankoraŭ tre taŭgaj por pro
pagandaj celoj, kiel senpaga disdono, intenca

Cerdo en logejoj, vagonoj, atendaj salonoj, por
i hospitaloj kaj por Clo kion povas eltrovi 

penso de lerta propagandisto. NI povas Hin 
liveri afrankite de domo por Ia jenaj prezoj :

C A N A D A
ni bezonas seriozajn makleristojn 

por nia gazeto en francalingva

K A N A D O
N e n ia  kom erco prosperas  

sen  re k lam o .

Bona anonco ne povas esti konside
rata kiel ofero,

Sed kiel n ep ra  p ro fit ilo .
Anoncadu en « Esperanto. »

Prezoj de anoncado : centonmetro kolona 
france fr. 2 ; zamenhofe fr. I .

Rabato 25 0/0 por 12 enpresoj; 50 0/0 por 
24. Sin turni al nia agento :

S0 Emile Gasse,

59, Phalsbourg, Havro, Franco.

E L IR O S  LA  U N U A N  D E  M AJO

SOCIA REVUO
tute redaktata en Esperanto, pri ĉio kio 
rilatas al la progresoj de I’ homara vi

vado kaj organizado.

F ako j : Filozofio. — Religio. — Juro.
— Mutualismo. — Politiko. — Tradukajoj. 

Krom la fako Tradukajoj, ĉiuj artikoloj 
estas originalaj.

Unu numero I  franko afrank. 

Gravaj rabatoj po multe.

i\OTI, BONE t

Estos presataj n u r la antaŭ menditaj 
numeroj—nenia estos vendebla post la eliro.

La cent unuaj mendantoj ricevos plie 
la duan volumon senpage.

Sin turni al Esperanto. Ceret. 4. P.-O. Prance.

T R A  LA  MONDO
Tutmonda mullilustrata Esperanta revuo 
Kunlaborado plene internacia pri la sekvan* 

taj temoj : nuntempajoj, arto kaj literaturo, 
sciencoj, komerco, industrio, militistaro, ma
ristaro, teatro, sportoj, virina kaj gejunula 
pago, felietono; ludoj, konkursoj kun valoraj 
monaj premioj.

Eliras je la fino de (Hu monato 
Jarabono, nur 8 fr.; kvaronjara, 2 fr. 25 o., 

poStmandate. — Unu specimeno : O fr. 75 e., 
poŝtmarke.

15, Boulevard des Deus-Gares, Meuoon 
(Selne-et-Oise), France.

GERM AN A E S P E R A N T IS T O
Monata organo de germanlingvaj grupoj, 

redaktata esperante kaj germane.
Enhavo propaganda, kronika, literatura.
Abonprezo por Ciuj landoj Mk. 3 —, fr. 3.75, 

sh. 3 —.
Admin. kaj Red.: Berlino, Prinzenstr. 95.
Abonmendoj kaj pagoj estas akceptataj de la 

administranto de Esperanto.

POSTFAMO DA : DIJA (LEKTOUNDA ELEKTO

3 Miligramoj 
(Cirkaŭ 150 Jurnaloj.) 2 50 4 »»

5 milgramoj 
(Cirkaŭ 250 Jurnaloj.) 3 70 6 20

IO milgramoj 
(Cirkaŭ 500 Jurnaloj.) 6 50 l i  50

AVIZO AL ABONANTOJ

Se oni ne esprimas malan deziron, ni i 
komencigas la novajn abonojn de unu el [ 
lalastaj numeroj. De kelkaj restas al ni | 
nur tre malmulte da ekzemplerojn. Ni i 
povas ilin liveri je la jenaj prezoj :

N-roj 2, 7, 8 k. 9 ĉiu 0.30 

N-roj 3, 6, IO k. 15 ĉiu 0.20 

La 15 unuaj n-roj, afrankite 2 fr. 50 I

R U SLAN D A  E S P E R A N T IS T O
dumonata jurnalo Esperanto-rusa de la 

Societo « Espero ».
Vasta kaj diversa materialo pri la problemo 

kaj movado de Esperanto. Soclal-politika fako. 
Verkoj de gloraj modernaj beletristoj (Ruda 
Rido de L. Andrejev k.al.)

Detalaj prospektoj estas riceveblaj senpage, 
j Jara abonpago (kune kun membrigo en la 

Sto Espero). — 3 rubloj (7 fr. 50).
Adreso : Ruslando St-Peterburgo, B. Podja- 

Ceskaja, 24, la Sto « Espero » — aŭ al admi
nistranto de Esperanto, Ceret 4 P.-O. France.

R O N D IR A N T O
bele ilustrita esperanto-bulgara jurnalo.

Estas rezervitaj nur kelke da jarkolektoj, 
kiuj estas vendeblaj : de l'unua jark, plena
IO Fr., I-a jark, sen n-roj I, 2. 5 fr.. 11-a jark, 
plena i  fr. Ill-a jark, nur 6 n-roj 3 fr.

Acetataj tutaj tri kolektoj 15 fr. 
j Tolbinditaj ambaŭ kolektoj 17 fr.

IreSimm,
i Plovdiv, Bul-

K om erca  vo jaĝ is to  pri paperaĵoj aŭ 
similaĵoj, partiano de Esperanto estas 
petata sin konigi al administranto de tiu 
gazeto, informante pri la lokojn kiujn li 
trairas dum siaj vojagoj.

CRANDAJN UNOJN KAJ ORDINARAJN, KIOJN LI RIKOLTIS
D“ A. VESOUX, en Beaune (C.-d'0).

Proponas po moderaj prezoj. 12-:

LA SIGNO ESPERANTISTA

LA  V ER D A  S T E L O  G ASSE
★

prezo I  franko.
Specialaj rabatoj pogrande. Sin turni al 

Esperanto. Almeti O fr. 15 por afranka sendo 
rekomendite.

LIBKEJO I .  IAMI»(T
C Ĝ R B T  — (P.-O.) — F ran co

FonetiKo Litera, de M. Verema (elvendita). O 50 
Provo de Khemia nomaro de P. Berthelot. O 60 

Tiuj 2 verkoj estas presitaj sen sursignoj.

ŜTOPILOJ EL  KORKO

J. T R E S C A S E S
C1ŜRET (P.-O.) F ranoo .
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ADMINISTRATION :
IMC. F a u l  B E R T H E L O T

CERET (Pyr.-0r.) France.

ABONNEM ENTS 
24 numeros consĉcutifs, 3  fr. pour le monde entioi.

IO abonnements ii la m6me adresse : fr.

IIEUACTION :

IV I. C l i .  L A M B E R T

IO, rue Berbis'}-, DIJON (Cŭte-d'Or).

PUBLICITA-ANNONCIS 
Agont GĜnĉral : M. E M IL E  GASSE

59, Phalsbourg, LE HAVRE (Seine-InMrieure).

Le numbro 17 de E spe ran to  paratlra 

DIMANCHE 28 JANVIER

LATUS ET ESPERANTO

« L ’Esperanto est le latin de la demo
cratie » ont dit M . Muffang, M"° Roux 
et d’autres encore. C’est-4i-dire que 
1’esperanto peut et doitjouer, auprĉs 
des personnes que Ies circonstances 
ont privees des ĉnormes avantages de 
^instruction secondaire, le r61e 6mi- 
nemment educateur du latin.

Mais, ŭ ce point de vue, 1’esperanto 
est au latin comme une photographie 
ou un chromo & un tableau de maitre.’ 
Toul le monde n’est pas assez riche 
pour se payer des toiles signdes de 
noms cĜlĉbres, I'on se contento alors 
d ’une vulgaire reproduction. Mais bion 
fou serait au i preferaraj le produit 
industriel ŭ I oeuvre d’arl elle-meme.

Pour ceux qui ont le temps et l’ar- 
gent nĉcessaires pour entreprendre Ies 
longues etudes classiques, men ne peut, 
h mon avis, remplacer le latin. Pas 
meme peut-elre le francais ou Ies lan- 
gues vivantes, au moins pour le 
moment.

Le latin, surtout quand ii est 6tudi6 
dans Ies auteurs classiaues, c’est-4i- 
dire & une 6poque oŭ la culture intellec
tuelle n ’etait pas intensive, n ’offre ii 
nos jeunes garijons des collĉges et des 
lyc6es, que des iddes relativement sim- 
ples, gĉn£rales, morales, qu ’ils peuvent 
parfaitement comprendre.

De plus sa difnculte, qui oppose un 
obstacle invincible & son emploi comme 
langue pratique de relations interna- 
tionales, fournit aux professeurs un 
merveilleux instrument. Grace ŭ lui, 
Ies Ĝlĉves doivent analyser leurs pen- 
sĉes sous toutes Ies formos. L ’6tuae de 
Ia grammaire latine Ies oblige ŭ diss6- 
quer la grammaire francaise. La traduc
tion du latin en francais Ies force ii 
essayer maintes et mainles tournures 
et expressions fran^aises avant de trou- 
ver l’6quivalent du mot latin. E t le th6- 
me latin aussi a une utilita inapprĉcia- 
ble. Sans parler du barbarisme et du 
solecismo b Ĝviter, et gui entratnent la 
necessita de la r6flexion attentive, ce 
que Ies professeurs appellent commu- 
nĉment mot impropre, n ’est souvent 
autre qu’un contre-sens francais. L ’ei6ve 
qui fuit le mot impropre doit done se 
pĜnĉtrer du sens exact du mot francais 
qu’il traduit, palper pour ainsi dire tout 
le contour de 1’ideo qu’il revĜt.

C'estpourquoi, rĉpĜtons-le, le latinest 
la meilleure gymnastique intellectuelle 
qu'on puisse inaintenant rĉver, quand 
on peut s’y livrer, c’est-ii-dire auand on 
a le bonheur de participer aux nienfaits 
de 1’enseignement secondaire.

^esperanto, lu i, est trop facile. Je 
n’imagine pas Esperanto prenant la

Ŝlace du latin dans Ies lvcĉes. A u  bout 
'un mois ou deux, Ies ĜlĜves le possĜ- 

deraient parfaitement. Que feraient-ils 
le reste du temps I  Or, ii importe aue 
Ies etudes soient longues, pour que Ies 
esprits puissent se former par un tra- 
vail assidu et prolongi.

L ’esperanto enseignerait aux ĉlĉves 
la logique linguistique ; mais ii la leur 
donnerait avec trop d’efforts. L ’ennui 
viendrait bientĉt, le lyc6en, qu’aucune 
difficulte ne rĉveillerait, dormirait sur 
son thĉme ou sa version esperantio. 
E t ainsi 1'education serait manqu6e.

Enfin 1’esperanto n ’a pas un  long 
passe litteraire et mora!, comme le

latin ; ii n ’a encore impose sa marque 
que sur trop peu d’ceuvres ecrites.

Aussi son ambition se r6duit-elle 
tr6s sagement a cec i:

1° Permettre aux hommes de diver
sos nationalites de sentendre.

2° Donner aux desherites de la for
tune une formation intellectuelle fi bon 
marche, qui Ies envera et compensera, 
autant que faire se pourra, ce que los 
circonstances ou 1’etat soda i’ leur ont 
durement —  et injustement — refus6.

Ch . Lambert,

Professeur k VUniversUi de Dijon, 
e harni de Venseignement de la 

Literature latine.

P O IG N E E  D E  N O U V E LLES

Commercy.
La prediction que noas avons faite lora ciu 

dĉpart de M. Bastien, sous-intendant militaire, 
de Valenciennes, s'est realisme. II a implante 
1'esperanto ŭ Commercy, sa nouvelle rĉsi- 
dence.

Aprĉs une conference donnde par M. Kour- 
cines, ing6nleur a Nancy, qui venait couron- 
ner ies efforts de M. Bastien, un groupo vieni 
de se fonder & Commercy.

Le prĉsident en est M. Gallot, principa! de 
college honoralre, et lo secretaire, M. Bas-

Autour de Saumur ;
De nombreux esperantistes se rĉv^lent lin 

peu partout, d<Ssireux de ci-ecr, chacun au- 
tour de soi, unnoyau d’adeptes LePuy-Notre- 
Dame, Doue, Montreuil-Bellay, se mettent i  
la tdche. Plusieurs villas des Deux-Sevres 
attendent, avec Impatlence, des conference™ 
pour grouper Ies unitas eparscs.

M. Roland, le sympathique directeur du 
Courrier de Saumur, ineltant gracieusement 
ses colonnes a notre disposition, Ies nou- 
veaux Esperantistes de la region trouveront 
chaaue semaine a la rubrique : Chronique 
Esperantiste, Ies nouvelles concernant le de- 
veloppement local et ragiona!.

Dourg :
La conference faite a rinstitution Carriat, 

par M. livrot, sur le congres de Boulogne-sur- 
Mer, n’a pas seulement Intĉress6 son audi- 
toire, elle fa complŭtement gagne it la langue 
internationale si neurcuscment connue pai' le 
docteur Zamenhof.

II a suin, au sympathiqu.e censeur du lyceo 
Lalande, de montrer ceaue furent cos premie- 
res grandes assises de 1’Esperanto, pour obte- 
nir ce gros resultas

Assurement, Ies adeptes de cette langue 
nouvelle ne sont encore que quelques dizai- 
nes dans notre ville, mais du moment qu’ils 
ont foi dans son avenir, leur nombre ne pour
ra que s'accroitre.

II ne saurait d'allleurs en Stre autrement 
avec un professeur aussi convaincu et aussi 
devou6 que M. Evrot.

Toulouse.
Le Conseil munleipal do Toulouse vient de 

voter une subvention cle 200 fr. au (troupe 
esperantiste de cette ville, en exprimant lo 
desir au'un eours soit ouvert, ii la Bourse du 
Travail, pour que 1'Alemenl ouvrier puisse 
profite!' de eei utile enseignement.

Un nouveau groupe s’est fonde, le IO decem
bre dernier, ii /• irmi nu (Loire). M. Barsot, son 
secretaire, a bion vouiu nous on informer.

A Angers, le cours publie et gratuit de M. 
Muffang, professeur au lyoee, est regull&re- 
ment suivi par 100 ou 120 personnes. Beau- 
coup preparent ['Atesto pri Lernado.

Un cours superieur, reserve aux membros 
du groupe, reunit 25 ou 30 etudiants qui se 
greparent aux examens de l’A2es(o pri Iiapa-

Lesjournaux locaux annoncent, cbaque se
maine, le sujet de chaque cours.

A Saumur, k la suito de la conference do 
M. Muffang. un cours publie et gratuit a e t e  
ouvert a l’H6tel de Ville, par M11* Roux, pro
fesseur au lycee de jeunes ĥlles.

A Nantes, M. le Dr Saquet, president du 
groupe, falt un cours oral pour Ies commen-

gants. Ce cours se continuera par un cours 
superieur, chaque vendredi, & la Societe Aea- 
demique, rue de Suffron.

A Saintes (Charente), cours fait parle doc
teur Cornet.

Montreuil (P.-d.-C■)
La salle des fetes de la Societe ^publicaine 

destruction de Montreuil ĉtait trop petite 
pour contenir Ies Montreuillois qui, le diman
che 24 decembre, vinrent pour ĈScouter la 
conference de M. Michaux, i organisatcur de 
notre premier congres. 

ltesuitat : nombreuses adhesions k l'Kspe-

A Orlians, Ies cours desperante ont lieu 
reguliercment. celui du jeudi, de 4 h. 1/2 ii 
5 h. 1/2, profcsse, ŭ la salle Hardouineau, par 
Mme la comtesse de Villare!, celui du lundi 
soir, de 8 h. 1/4 A 9 h. i/4, prolesse, datis la 
salle de la justice de paix. par M. Papelier, 
professeur de mathematiques specialas du

A Ligon, cours de 1'Amtcaie Esperantista 
de Lyon :

Societe d'enseignement professionnel du 
HliOne. — A l'6cole La Martinion, O, rue des 
Augustins. — Professeur : M. Dehonsierk, 
professeur d’anglais a 1'ecole La Martlni6re. 
membre du comite d'administration de I'A. E. 

Cours elementare : le dimanche matineo
9 h a IO h.; commence le 8octobre.

Cours superieur : le dimanche matin, de
10 h. a l i  h.; commence le 8 octobre.
. Union fraternite des employi$ de com
merce et a ’industrie. — Au siege. 5, rue de 
Jussieu. — Professeur: M. O. POUCHOT. profes
seur ii 1'ecole La Martiniere , secretaire de
I A. li.

Cours elementare : le samedi soir, de 8 h. 
1/2 a 9 h. 1/2; commence le 14 octobre.

Amicale des anciens elives des ie olee com- 
munale de Villeurbanne. — Au siege, 62, 
place de la Mairie, Villeurbanne. — Profes
seur: M. G. Pouchot.

Cours elementare : le mardi soir, de8 h. 1/2 
a 9 h. 1/2 ; commence le 31 octobre.

N.-B. — Ces differentii cours sont suivis par 
u n nombre total de 200 ilives en vi ron.

A Uege :
Le groupe Esperantiste liegeois a 1'honneur 

cle faire savoir quc Ies cours publics et gra
tulis de la langue internationale Esperanto 
se donnent i  l'Universite (rez-de-chaussee, 
premiero salle A droite), tous Ies mardis et 
vendredis, de 8 & 9 h. du soir.

L'Express de Llego.

• A Perpignan :

Le conseil cfadministration de la Bourse du 
Travail a I avantnge d’informer lo publie que 
M. Baron, professeur autorise par la Societe 
francaise pour la propagation do 1'Esperanto, 
a inaugui-e dimanche dernier ses cours heb- 
domadaires, h la Bourse du Travail.

Brest :

M. le professeur Beghin a obtcnu de l'ad- 
ministration rectorale fautorisation de fairo 
un oours desperante au lyceo de Brest. II a 
du commencer le 3 janvier.

Une centaine d'ei6ves s'etaiont falt ins-

A Brest egalemont, cours superieur fait par 
le docteur Houdart.

Noms de quelques journaux qui ont parle 
de Esperanto :

Le Globe Trotter,de Paris, (chaque semaine
ii a sa chronione esperancie).

Le Savoyard de Paris.
Le Courrier de Saumur.
Lo Courrier de drei.
Les Nouvelles d’A lqer.
Le liiveil d'Eu.
L’Echo de Versailles.
Le Courrier Ue I'Ain, de Bourg.
Le Travailleur Calvadosien, de Caen.
Le Journal de Nirac.
Cherbourg-Eclair.
Le Ripublieain de I’Est, de Commercy.
Le Journal de Valence.
VAvenir des Colliges, de Libourne.
Le Journal du Loiret, d'Orieans.
Les Alpes, d'Annecy.
L'Indicateur de la Savoie, d'Anneoy.
ISAvant-Garde, d’Amlens.
L’Echo Pontoisien, de Pontoise, ete., eto.

Depuis le mois de jilio, nous avons dej& 
'egu plus de mille articles de journaux ecrits 
in francais et traitaut de 1’esperanto.

Esperanto et coiffeurs.
« Les coiffeurs — corporation essentielle- 

mcnt migratrice — auraient intĉret k connai
tre Esperanto qui permettra i  tous — s’il se 
gen6ralisc— de pouvoir etro compris dans tous 
Ies pays. Nombreuxsont ceux qui dejA sui vent 
reguli6rement le cours — absolument gratuit 
et libro — qui est donne tous lesjeudis, ii
9 heurcs du soir, dans la grando salle de la 
Bourse du Travail.

Quand pourrons-nous parler cet idiome ?
Quand pourrons-nous nous deplaccr d’une 

nation dans une autre et eviter Ies embarras 
caus6s par fignorance des languos etran- 
gferes ?

Souhaitons ii cette tentative un gros succes 
et nous sitnpliiierons beaucoup de diilicultes. 
Par elle pas besoin nous sera d'etre polyglot-

Pacifisme :
A Valence, la section de la Ligue de ia 

Paix vientdedesigner. comme secretaire spe- 
cialement alTecte ii 1'Esperanto, un des mem
bros les plus devoues du Comite Directeur, 
M. Leautier, commis principa! des postes, qul 
sera desormais charge des echangcs et rela- 
tions esperantistes avec tous les paciiistes 
etrangers.

che de te
Voie! dans la revue the&trale Italienne Sa 

ia Scena un interessant article de notre de
voti confrero, M. Meazzini, sur les represen- 
tations the&trales esp6rantines du congrfes de 
Boulogne.

A auand Ies theatres csperantins dans les 
grandes villes cosmopolites 'I

V A R I Ĉ T E S

L-ESPERANT0 PRESENTE AU

CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS

Voici qui montre bien que le progrĉs de 
l’idee esperantiste s’affirme tous les jours:

A la seance du Conseil raunicipal ciu 18 
decembre dernier, M. Henaffe, uu des con- 
seillers du 14° arrondissement, i

Rappelant le succĉs du Congres de Bou
logne et la recepton du Dr Zamenhof ŭ 
l’Hotel de Ville par M. Bellan, syndic — 
trĉs sympathique lui aussi ii la cause espe
rantiste — M. Henaffe a montre que l'Es- 
peranto repondas absolument aux condi- 
tions esigees d’une langue commune desti- 
nee aux relations internationales.

Puis, apre s un expose trĉs favorable et 
tres exact A la fois, des qualites et des 
avantages de 1’Esperanto ainsi que de 1’etat 
actuel de son expansion en France, ii a de- 
pose, pour Stre mis ii l’etude par l’adminis- 
tration, les deus projets de resolution sui
v a is  :

.1° Une subvention de 100 fr., h titre 
d'encouragement, est accordĉe h ia Sociŝtd 
francaise pour la propagation de I’Espe
ranto ;

2° L ’administration est inviae k itudier 
la criation d ’un  cours d’Esperanto dans 
les icoles primaires supirieures de la ville 
de Paris.

Formons des vceux pour qu’une solution 
favorable intervienne etnotons, ii ce propos, 
que, parmi Ies fonctionnaires de la Prefec
ture de la Seine, nous comptons de fervents 
amis dont la propagande incessante au- 
tour d’eux se trouverait ainsi recompen- 
see.

_______  R . du F.

CONGRES INTERNATIONA!, ESPERANTISTE 

(Genfive. Sept. 1906).

Dejii plus de mille congressistes assis- 
taient au premier congrĉs internationa! 
esperantiste, ii Boulogne-sur-Mer, au mois 
d’aoŭt dernier. Etant donne que, depuis 
cette epoque, Esperanto a fait encore d'im- 
menses progrfes, que le prochain congrĉs
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acceptera probablement, outre Ies adeptas, 
des membros non-esp^rantistes ii titre d’in- 
vites et qu’enfin la Suisse est ŭ la fois le 
centre de 1'Europe et le pays que Ies An
glais, deja si aedilis ŭ la cause de 1’Espe- 
ranto, visitent le plus volontiers, on peut 
affirmer que de tros nombrota etrangers 
seront attires, cette annee, parle deuxi6me 
congrĉs internationa!, dans Ies enviror.s de 
la belle et hospitaliae citĜ de Genfcve.

Certainement beaucoup d in tre eux, qui 
passent chaque annee leurs vacances ŭ la 
montagne ou ii la mer, profiteront de cette 
circonstance pour alfor se reposer, avec 
leur famille, dans Ies pittoresaues stations 
des Alpes ou du Jura. Sans nul doute, cha- 
cun d’eux serait enchante d’y rencontre!- 
des esperantistes de toutes nations. avec 
lesquels ii pourrait parler la nouvelle lan
gue ausiliaire et jouir de ces sentiments de 
fratcrnelle sympathie gui animent tous Ies 
partisans d’une meme idee ; et c'est egale- 
ment avec Plaisir qu’il y trouverait des 
personnes curieuses de savoir ce que c’est 
que 1’Esperanto et qui, aprĉs avoir constate 
par eux-mĉmes lafacilite et 1'utilite de cette 
langue, seraient susceptibles de devenir 
elles aussi Esperantistes.

Pour faciliter ces rencontre, ii sera pu
blie, au commencement de l’6te 1906, dans 
Ies gazettes esperantistes nationales et 
internationales et dans beaucoup de 
journaux en langue nationale : Ies nonis 
des villes ou villages, pas trop eloignes de 
Genfcve (c'est-ŭ-dire des Alpes ou du Jura), 
ofi Ton pourra trouver des liotels, des pen
s ion , des restaurants, des bazaro, ete., 
dans lesquels une personne au moins par- 
lera 1’Esperanto et oii pn pourra lire Ies 
iournaux esperantistes ou contenant regu- 
lifcrement des articles en Esperanto; et 
enfin Ies noms des contrees oii on pourra 
trouver des guides, cartes postales, ete., 
totalement ou partiellement edites en Espe
ranto. Deja quelques hotels, dans la region 
du Mont - Blanc, nous ont fait connaitre 
qu'ils satisfaisaient ii ces conditions.

De plus, pendant tout l’ete 1906 on indi- 
quera, dans chaque numero des journaux 
esperantistes, Ies noms des esperantistes 
qui passeront une partie de la saison dans 
Ies Alpes ou le Jura, ainsi que le lieu et l’e- 
poque de leur sejour.

Nous esperons done que Ies maitres d’hd- 
td , de pension, de restaurant, ainsi que les 
ĉditeurs et Ies comitis qui s’occupent d'at- 
tirer Ies etrangers, profiteront des loisirs 
des longues soirees d hiver pour apprendre, 
dans leur interĜt et celui des visiteurs de 
leur beau pays, la langue auxiliaire du D' 
Zamenhof.

N.-B. — Pour toutes Ies communications 
ou demandes de renseignements, s’adresser 
ii la redaction du journal Esperanto, IO, 
rue Berbisey, ŭ Dijon (C6te-d’0r), France.

Les journaux et revues de toute nature 
sont instamment pries de reproduire la pre
sente note.

AMICALE ESPERANTISTE DE LY0N

Les Lyonnais sont infatisables ; ii est 
vrai de dire que la ville de Lyon est une 
des plus commercantes et des plus intellec- 
tuelies de France.

II s’est done fonde derniferement, aLvon, 
une nouvelle Societe esperantiste intitulee: 
Amicale Esperantiste (Amikaro Esperan
tista), dont le sifcge est, IO bis, rue Bellecor- 
diĉre.

L ’Amicale Esperantiste se reunit le jeudi 
de chaque semaine, a 8 heures du soir. Les 
reunions sont consacrees soit i  des seances 
de conversation, soit 4 des causeries en es
peranto faites pai’ des membros dela Socie
te. Des soirees recreatives sont egalement 
organisas.

Parmi les sujets de ces causeries, citons: 
Le Robinson Suisse, Esperanto et Phila- 
telie, Londres, Guignol esperantiste, les 
diverses manieros de savoir 1’heure a tra- 
vers les ages, l’Eure-et-Loir, le Limousin.

L ’Amicale se charge aussi de traduire 
tous textes esperantistes, circulaires, cata
logus, lettres commerciales, ete., pour les 
industrie^ et commergants.

De nombreuses conference» faites par 
plusieurs de ses membros et dont nous 
avons lu, avec interĜt, les comptes-rendus, 
prouvent la  vitante et 1’activite de I’Ami
cale de Lyon.

Nous donnons, aux Poignees de Nou
velles, le detail des cours professo par 
cette association.

AU CAUCASE

Esperantiste convaincu, done, militant,
— quand je suis convaincu je deviens volon
tiers militant, — j ’ai cherche i  savoir, par 
Tesperanto, ce qui se passe exactement au 
Caucase. Les journaux, depuis longtemps, 
parlent de revoltes et de massacres...

Mais au fond, n’y a-t-il pas quelque brin 
d'exageration dans ces tableaux sinistres 
que la presse fait, depuis des mois, defiler 
journellement devant nos yeux epouvan- 
tes ?

Dans I'Annuaire esperantiste de 1904 
j'ai releve trois adresses au Caucase, et 
j ’ai ecrit ŭ trois dames en leur disant:

,, Nos journaux francais font beaucoup 
de bruit autour d’atrocites qui seraient 
commises dans votre pays, je vous serais

bien reeonnaissant de me faire savoir exac- 
tehient ce qui en est. »

J ’iii reen deux d6peches :
Une tros bro ve... d'une personne qui 

sans doute a craint de se compromettre.
L'autre d’une jeune fille qui n'a pas peur 

et (iui parle.
Voiei, pour les lecteurs de ce journal, la 

traduction littorale de cette lettre :

« Votre question m’est parvenue ii 
Vienne, oii quelques-uns de mon foyer se 
sont enfuis. J'ai encore un frfcre a X... 
(Ameme russe), et a chaque minute nous 
tremblons qu’il ne soit atteint.

« Tout ce qu'on dit est vrai. Bakou, la 
richesse du Caucase n'existe plus : tous les 
habitants se sont enfuis, les usines ne tra- 
vaillent plus. On craint que les troubles ne 
recommencent.

« C'est desormais bien difficile d'arrĉter 
nos frĉres armeniens : les malheureux, 
ruines, saccages, ne comprennent- plus rien 
et ne pensent plus qu'a la. vengeance.

« Voila, ofi en est arrive le gouvernement 
russe, avec sa politique depression.

« II voulait affaiblir les Armeniens, les 
voyant trop maitres du Caucase et sachant 
en eux des ennemis de son regime despo- 
tique.

« Pour y arriver, ii mit contre eux les 
Tartares, Ies excitant de la maniere la plus 
vile.

« La religion aidant, on y arriva et voili 
ce qui en suivit.

« Je ne sais, pauvre fille, o ŭ cela peut 
mener ; pourra-t-on apaiser la haine qui 
brŭle mamtenant dans les deux races ? Je 
crois que le Gouvernement s'est trompe. II 
s’est dejoue lui-mĉme, car tout ce qu’il y a 
d’honnĉte en Russie est hors de soi et pro
dane  i  haute voix la justice immanente et 
la punition des bourreaux.

« Oui, c’est une poussee de plus vers la 
liberti. La tombe sera plus profonde pour 
1’autocratie et le despotisme.

o A Tiflis, ii n’y a pas eu de massacres 
d'Armeniens par les Tartares. Ii y a eu 
plus lache que cela : une assemblee tran
v ile  fusillee par les cosaques sur 1’ordre 
u general en chef.
« i i  faut vous dire qu’ŭ l'H6tel de Ville, 

avec la permission du Maire, se tenait une 
grande conference pour protester contre 
les massacres de Bakou et pour envoyer 
une petilon au Ministre de 1’Interieur, 
demandant qu’il retablisse la paix au Cau
case.

« Cela ne devait pas plaire : on recourut 
aux cosaques. II y avait dans la salle plu
sieurs milliers de personnes.

« Au lieu de faire circuler la foule au 
dehors et d’arrĉter ceux qui etaient dans 
la salle, les cosaques tirferent quatre cents 
coups de fusil sur I'assemblee ; puis on 
sabra les gens dans la rue. l i  etait
8 heures ; e etait le moment de la prome
nade. Plusieurs de nos connaissances 
furent tuees; parmi elles une jeune fille estu
diante de 1'Universite de Saint-Peters- 
bourg... Oh ! la si mignonne !

« Mon frere J... etait alors ŭ Tiflis, seul 
dans une maison. Justementil voulait sortir. 
En entendant les coups de fusil, ii crut que 
les massacres avaient gagne Tiflis. II etei- 
gnit tout et ferma les portes.

« La ville entike en un moment perdit 
toute sa vie. Elle fut close et devint som
bro.

o Ceci s’est passe dans la capitale du 
Caucase, oii siĉge un vice-roi.

« Queaoit-il seproduiredans les endroits 
peu connus et rejetes 't 

« Maintenant ii Tiflis Tetat de guerre est 
proclame ; apr6s 8 heures du soir, per
sonne n’a le droit de sortir. A chaque 
minute on vous arinte dans les rues pour 
vous fouiller.

« Dieu veuille quetout change en Russie. 
Trop de sang coule pour rien ; c’est trop 
souffrir.

« Et pendant que les notres brŭlent et 
meurent dans cette fournaise, nous, qui 
avons fui, avec manian, nous pensons aux 
peuples de 1'Europe egolstes et laches qui 
ne aefendent plus ies malheureux que dans 
leurs journaux!

« Monsieur, vous ŝtes bon de vous inte-; 
resser ŭ nous. Mais ii y a des peuples qui 
ont bien change. »

Cette lettre d'une jeune Armenienne ii 
un inconnu n’est-elle pas poignante !

Et ne prouve-t-elle pas l'utilite de E s 
peranto ? — J ’ai conserve sans aucune 
aifliculte le mot ii mot de la lettre de ma 
correspondante esperantiste ; ma traduc
tion — et je n’y ai nul merite — n’a pas dŭ 
alterer en quoi aue ce soit« l’esprit» dans 
lequel la lettre fut ferite.

M. Aubert.

(Les Nouvelles, d’Alger).

B IBL IO G R A P H IE

lnternacia Medicina Revuo. — Nous de
vona a 1'lnitlativc d’un groupe de docteurs 
esperantistes de Paris, la fondation d'une re
vue medicale, intltulOe I'Internacia Revuo Me
dicina.

Cette publication, qui sera mensuelle, nous 
parait destinĉe i  rendre de nombreux et 
rĉels servlees aux mĉdeclns-pratloiens du 
monde entier. Les raUons de cet auguro 
tlennent 4 deux causes prlncipales. La pre
miere est que, par son programme, la nou
velle revue nous promet d'etre :

o Pratique, concise, allĉgĉe de tout ce qui

ne presento pas d'intĉret immediat pour le 
praticie». »

La seconde est qu’ctlc sera internationale 
par le moyon de I Esperanto.

En cffet, I Esperanto, dans letiuel sont tous 
Iraduits lea artioles po'ygloltes de Internacia 
Revuo Medicina, lui permuti™de porter jus- 
qu'aux collis les plus recuk-s du globo cette 
nourrilure simple que lu modesto pratioien 
substitucra volontiers a la trup savante litte
rature medicale oŭ son esprlt se eomplait cer
tainement, mais qui reste infeconde pour Ies 
besolns de sa pratique journaliere.

Nous avons lu aveo le plus grand intere! le 
premier numero de la Revuo Medicina et nous 
devois ii la verita de dire quo tout s'y trouve 
conforme a 1‘csprit du programmo qu elle s'est 
donne.

La diversltĉ des sujets traitĜs, le style clair 
et concis dans lequel sont exprimiSes les idĉes 
des auteurs en rendent la lecture tres at- 
trayante. La Revuo Medicina n’emploie aue 
les terme» m6dicaux techniques Ies plus 
usuels , de maniere k en faciliter a tous 
la comprĉhenslon. II n'y a pas chez elle, de 
cette terminologio protentieuse, oii les jeunos 
auteurs se plaisent a faire assaut de racines 
grecques et d‘autres racines moins ortho-

La Revuo.Medicina debute magistralement 
par une adinirable loson ciinlque oii le doc- 
teur Soupault traito des douleurs gastri-

Le celebro professeur a su rendreattrayante 
par la nettetĉ de son plan, la darto de sos divi- 
sions.la limpldite do Bonstile uneauestion qui 
rebute la majorito des praticiens. Nous expose- 
rionsavec Plaisir les idĉes neuvesettros orlgi- 
nales qu’ilĉmetsur Ies douleurs gastriquestar- 
dlves, mais cela nous enlrainerait trop loin. 
Nous ne pourrion?, dans ce cas, ndgliger les 
excellents articles qui suivent et dont nous 
dirons qu'ils sont marquds au colii do la meme 
indiscutable valeur seientlliaue et des memes 
qualite3 d'expression. Dailleurs notre but 
etait non pas do faire une analyse dĉtaillĉo de 
la Revue, mais d'annoncer au Publio espe
rantiste la joyeuse nouvelle de son avŭne- 
ment. Nous l’avons fait aveo Plaisir.

D' Masmejean.

E X E R C I C E S

L ’H O T E L

B. — Garbon, donnez-nous de suite deux 
chambres et deux lits.

Garbon. — Donnez-vous la peine d’entrer 
une minute dans le salon. II nous est arrivĉ 
tani de monde aujourd'hui que ie ne sais pas 
s'il reste encore deux chambres libres.

A. — Allez voir. — Ce salon est tris propre ; 
si le reste est a 1'avenant, nous ne sommes 
pas mal tombas.

Garbon. — Messieurs, je n’ai qu'une cham
bre a deux lits i  vous offrlr.

B. — A quel 6tage est cette chambre ?
Garbon. — Au troisiĉme.
A. — Cest un peu haut; mais a la guerre 

comme k la guerre.
B. — Je ne regarde pas beaucoup a la cham

bre, pourvu que le lit soit bon et qu on y puisse 
dormlr tranquille.

A. — Quel en est le prix 'I
Garbon. — Quatre marks par jour.
A. — Y compris le service ?
Garbon. — Le service est en dehors.
B. — Conduisez-nous-y tout de suite et 

faites monter nos bagages.
Garbon. — Ces messieurs veulent-ils ins- 

crire leurs noms sur le registre ?
A. — Tris volontiers. On demande sur ce 

papier notre qualitĉ. Je mets a esperantiste o,

Garbon! — Je ne connais pas ce titre-la.
B. — Cela ne fait rien. Supposez que ga si

gnifie « Chevalier de la polyglottie unilin- 
gue ».

Garbon — Merci. Si ces seigneurs Espe- 
rantistes dĉsirent monter dans leur cham
bre ..

A — Ah ! on a vue sur un mur I Cest joli.
Garbon. — La vue ĉtalt tris belle, ii y a deux 

aus, et elle le serait encore, si le Voisin ne 
1’avait pas bouchĉe.

A. — Al lona, ii faut en prendre son parti. 
Est-ce qu'il n'y a pas de sonnette dans la 
chambre ?

Garbon. — Si (pardon), ii y en a une k cote 
de la glace.

A. — Mais oŭ en est le cordon ? Je n'en vois

^ Garbon. — Ticns I c'est vrai. Cest le gros 
marchand de bois qui 1’aura cassŭ.

B. — II nous importo peu de savoir qul l’a 
cassd; mettez-en un autre.

A. — La porte ferme-t-elle bien ? Je ne vois 
pas de verrou de sureta.

Garcon. — II n'y en a pas besoin; vous etos 
cliez a’honnetes gens.

A. — C’e»t tros bien; mais onlln ii vient loi 
des voyageurs quo vous ne connalssez pas.

Garbon. — II ne vient que de bravos gens.
B. — Volti qui s'appelle rdpondre merveil- 

leusement. Je suis sur qu’on a tird un feu 
d artifice le jour de votre naissance.

Garbon. — Ma foi I je n’en sais rien ; mais 
tout le monde dit comme vous. Cest drole 
tout de meme.

B. — Apportez-nous de l'eau fraiche, du sa
von et des serviettes.

Garbon. — La fille va vous apporter tout 
cela.

A — Ces drapa ont ddji servi; j'en veux 
d’autres.

B. — Les miens sont humides.
A. — II me faut uii traversi!! et deux orell- 

lers ; je no peux pas dormir quand j'ai la teto 
trop basse.

B. — Cette couverture-ci est sale; ii me 
semble y voir des traccs de punaisea et de

^ Garbon. — Ah I pour ga, non! Je vous as- 
sure que vous vous trompez.

A. — Mettez une vellleuse ou des allumettes 
sur ma table de nuit.

B. — Demajn, a six heures prĉoises, vous 
nous apporterez du cafe au lait et des petits

N O T R E  E D ITIO N  DE L U X E
Rĉpondant au ddsir de quelques abonnĉs, 

nous avons rĉsolu de creer une Edition de luxe 
de Esperanto, k partlr du n» 9. Cette Edition, 
Urio sur beau papier fori avec tout le soin et 
la correction poss:bles, est envoyĉe sous en- 
veloppe aux aboni.es, au pris de quatre france 
pour douze numeros consecutifs. Dlvers sup- 
plcments et prlmes sont Toservis a cette 
edition spacialo.

L’Administi\ateub.

C O M B IN A IS O N S

D ’A B O N N E  M EN T S

Exclusivcment reservees aux Groupes.

I. — 24 numeros consecutifs.

IO exemplaires ii la mĝme adresse. 20  fr .
IO — ii des adresses differentes 2 4  fr.

II. — IO numeros consecutifs.
24 exemplaires ii la meme adresse. 20  fr.
IO — -- — IO  fr.
24 — ii des adresses differentes 2 4  fr .
IO — -  — 12 fr.

Pour avoir droit ŭ ces conditions, la 
feuille d’abonnement devra etro contre- 
signee du Secretaire et du President, et 
Porter le cachet du Groupe.

A V IS  A P X  A B O N N Ĉ S

A defaut d'avls contraire, nous faisons com- 
mencer Ies nouveaux abonnements de l'un 
des derniers numeros. Nous n’avons plus 
qu’un tris petit nombre de certains numeros, 
en voioi les prix :

Numeros 2, 6, 7 et 9, chaque, 0.30.
Numeros 3, 8, IO et 15, — 0.20.

Les 15 premiera numeros, franco : 2 fr. 50.

P O U S  A P P R E ND RE ^ E S P E R A N T O

On emploiera l’une dea mĉthodes cl-dessous

3ul, tre» diverses, 8’adaptent parfaltement aus 
iffiŝrents degnis de culture des etudiants.

S'adresser k la Presa Esperantista Societo 
33, rue Lacepede, Paris-5”. Ajouter O fr. IO 
par volume pour le port.

^Esperanto en IO le?ons, par Th. Cart, et 
M. Paonier. — Prix : O fr. 75.

Grammaire et exercice.; de la langue internatio
nale Esperanto, par L. de Beaufront. — Prix : 
I  fr. 50.

Cours ^mentaire desperante, par M. Deliany.
— Prix : O fr. 60.

Notions 61ementaires desperante et Exercices de 
Conversation, par Th. Cart. Vendu au profit 
des aveuglcs. 2" Edition.

i ,r fascicule, IO cent., franco, 15 cent.
2" — 15 cent., franco, 20 cent.
Vocabulaire Fran?ais-Esperanto, et Esperanto- 

Francais, par Th. Cart, Merckbns et P. Ber
thelot. — Prix : 2 fi'. 50.

Dictionnaire Esperanto-Frangais, par L. de 
Beaufront. — Prix : I  fr. 50.

Lettres commerciales, aveo vocabulaire com- 
mercial en 4 langue», par Ch. Lambert et 
P. Berthelot. — Prix: O fr. 50.

Kurso tutmonda, Iau la metodo natura, de 
E. Gasse. — Prix : O fr. 75.

Instruado de Esperanto per bildaro, broŝureto 
kun ilustrajoj, por ekzercoj de interparolado.
— 25 cent. ; franco: 30 cent.

AUX BUREAU.K DU JOURNAL :
VEsperanto en IO lepons, par Th. Cart et 

M. PaGNIER. — » « ” m ille . — O fr. 75; franco :
O fr 90

Clef Esperanto, grammaire et petit vocabu
laire, O fr. 05; franco: O fr. IO.

Esperanto, petit manue! en neuf legons aveo 
petit vocabulaire. — Prix : O fr. IO.

Pour la langue internationale, par L. Coutu- 
RAT, 0.05 ; franco: O fr. IO.

^Esperanto, seule vraie solution de Ia L. I. 
auxiliaire, franco: O fr. 15.

Programme du certificat d'ĉtudes et du certi- 
ficat do capaciti, 0.25 ; franco: O fr. 30.

Introduction a I etude de 1'Esperanto et des 
langues vivantes, par Maurice Aubert, O fr. 30; 
franco : O fr 35.

LA  B E L G A  SO N O RILO
Fran$ais-Esperanto-Flamand. 

Landes plus anciens, des plus rĉgullers et 
des plus estimas des pĉriodlques espĉran-

Informations — Science — Literature 
par an -fl francs. 

Ridacteur-adm. : M. J. Coox, a Duffel (Bel- 
gique), ou a 1'administration de Esperanto.

MANUFACTURE ĤORLOGERIE, BIJOITERIE, CVCLBS

AGRAMON
C E R E T  ( P y r .- O r . )  F r a n c e

Cycles

• E S P E R A N T O  .

MARQUE DEPOSTE

2 0  M o is

C R ^ D I T

aux Fonctionnairts 

CaUlogue franc*. — Oni korespondas Esferanle. 

Le Girant : Paul Berthelot.

CSbet. — Imp., Llb. «t Rei. L. Lamiot.


